NYT FRA JS-BOATCHARTER, JUL OG NYTÅR 2016

Fisketur med m/s Mary
Pris 300 kr. inkl. suppe!
Ring og aftal med Jes 31179016. Mail jes@js-boatcharter.dk
Vi sejler 27/12, 28/12, 29/12 og 30/12
Se vores hjemmeside: www.js-boatcharter.dk

Fiskeklub

mellem jul og nytår
Fang nytårstorsken og kombinér det
med hyggeligt samvær og pral med fiskeklubben i den store opvarmede salon, hvor
vi serverer varm suppe og frokost.

Tilmelding - Vi tilmelder efter ”først til
mølle” princippet. Turen gennemføres med
fiskeklubben som sædvanligt. Ring til skipper på telefon 3296 9016 for at tilmelde dig
og dine venner.

Vi ønsker alle
”Mary-Christmas”
Vi holder Julefrokosten klar på ”Mary”. En
traditionel julefestmad med masser af øl
og snaps! Stemningen er fantastisk. Oplev
det maritime miljø. Sejl f.eks. en tur rundt
i Københavns Havn med ”Chaluppen”, som
bagefter fortøjrer på siden af ”Mary”. Gå
ombord på den historiske røde kutter og
spis julefrokosten:

MENU
Under sejladsen med Chaluppen
serveres varm suppe
Herefter på Mary:
Diverse sild
Karry sild, marinerede sild, julesild
Lidt lunt
Ribbensteg med hjemmelavet rødkål
Andebryst i flødesovs med æbler
Mørbradbøf med champignon
og bløde løg.
Oste
2 slags ost med grønt og druer

Hotel

-Vi har fine køjer ombord på
både ”Mary” og ”Scheherazade”. man lejer
sig ind for overnatning. Overalt på skibene
er der opvarmet med et effektiv centralvarmesystem. Der er bad og toilet i kahytterne. Booking 3296 9016.

Ris a la mande
Kaffe

Bestil plads på telefon 3296 9016.

Download tilmeldingsliste til fisketurene og send den til Jes.
Få tilbud på firmaturen eller polterabend ring til JS-Boatcharter
Promotion
Konferencer
Kundepleje
Kulturnat,

Sightseeing
Havnerundfart
Dagture
Sommertur

Sejlerskole
Teamtraining
Firmaskovtur
Polterabend

Bryllup
Fødselsdag
Julefrokost
Fiskeklub

Vi har altid mulighed for at imødekomme dine ønsker om bådcharter - næsten uanset
hvilket arrangement du ønsker. Ring til skipper Jes og aftal din tur.

jes@js-boatcharter.dk
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